Závěrečnfričetobce Dso Loučka za rok 2016
piijn a vfdajúa o dalšíoh
Údaje o plrrěr:í
roztrročtu
podlerozpoětové
firrančních
operacích
v plnémčleněr:Í
sklattbyj souobšaženy
v pilloze ě.1
e 2 ajsou k nahlédnuť
na obecním
ťt.adu
u rtěetní
rliadu(vfkaz FIN 2-12,ÍozbolěoryánlpŤIjma vÍdqj ).
Ztlstatky tlčt k 31.12.2016
Zálrladní čet
Českrtnárodníbarrkn

stavk 31.12.2016
stavk 31.12.2016

54 143'02Kč
808'86I(č

Zptáva o v1isledkuhospodďeníobce za rok 2016 byla pťoveclena
Ifuajskfmťrr"adem
Moravskoslezského
kr.ajeostrava kontrolorem
Ing.MarlinemHejdukempověťení
číslo39al03n016dne l0,4,2CI17,
Závět zptÉwy
Na záklaclp provecleného
pÍezkournáni
lrospoclďení(ťrzemnílro
celku)DSo Loučka dle $ 2 a 3 zď<,{42012004
Sb.zarok 2016
nebyly dle $ 10 odst.3 písm.a) zjištěrrychyby a nedostatlry.
Plnézněnízptávy o provedeném
pťezkormraní
hospodaťení
obce za rok 2016 jeprYílohou
k závěrečnémrr
ričtrr.

V Zátorrr22,a5,20I7

,^rrk:

Ing.SalonreSfl<orová
pŤedseď<yně
svazkrt
vypracovala: Lenka Slďivánková

KEO-W1.11.46lUc15e

Dobrovo|nÝsvazek obcí LouÓka

22-5.?817
dne:
sfana: 1 i 3

Závěneřný úč,et,
za rok 201$
daření d|e tříd - detailně

pŘí-ltytv
Po|oŽka
I rjga

2

NEDAŇovÉpŘí..llylv

2'141 Přijmyz úÍoků
{část)
2324 Ptijaié nekapiÉiovépfispěvky a náhrady
I n(!a

2

NEDAŇoVÉpŘí.luly

l noa

4

PŘ|JATÉ TMNSFERY

pnjaÉ.tÍansíery
412,1 NeínvestiĎfií
od obcí
4221

t noa

4

pfijaÉkansíery od obcí
|nvestíční

skftečnost

Rozpočet
schválený

Rozpoíet
upravený

skuleónost

schváíený

upravený

0,80
39 89,í,00
39 8r1,00
skiliPÉBost
46 121ps
41372,58

Rozdíl

0,00

500,00

0,08

508,00

500,89 7 97A,20

40 391,00

9A,76

500,00

1 000'00 3 989'í0

40 891,00

97,55

J 000,00

500,00

schvátený

olo

28 500,00 161,8
0,00

.0.0c

R.ozdí

upraveny
49544,08

113,78

71 692,59

113,50

-5 577,so
-9 68!,00

PŘHATÉ TMNSFERY

127 493,50

28 íDO,OB 447,35

112

6,5s 113,59

)15 257,89

PRIJMY CELKE!\'I

167 38450

29 500,{10 567,41

153127,50 ?{19,31

-1425'r.AA

DobrovolnÝsyazek obcí Loučka

KEO-W1.1'|.461Uú5e
dne:
22.5.2017
slrana:213

Závéreé,ný
účetza rok 2916
ření d|e tříd - detai|ně

hos

VÝDAJE
skutečnost

RozpoĚet
schvátený

RozPočet
upravený

BĚŽNÉvÝpa;e

skutečnost

schválený

upÉveny

5021 ostat'|íosobníu'daje

3í 800'00

40 000,00

79,50

40 000,00

79,59

0,00

í 000'00

0'0B

1 000,00

0,00

5 000,00 425,26

21731,0s

97,85

22992,84

A9,26

2459,88

uug,gD

65,94

15 000,00

Po|oŽka
I noa

I flGa

5
5161

Poštrcvní
s|užby

5163

S|uŽbypeněžnichústavů

21263,98

5168 zPfac.data s|užbysouvi:s.sinfoím.akomu

2044296

5'1s9 Nákup osiaŤních
s|uŽeb

29UO,Oo

5171

opravya udržováni

42652,50

0,00

0,08

5175

Pohoštěni

0,00

2000,00

0,00

536í

Nákup kolků

1 000,00

5

0,00

0,00

15 000,00 193,60

Rozdil

42652,50 100,08

I 200,00
-t000,00
468,00

0,00

0,00

2 000,00
,Í000'00

0'00

1 000,00

BĚŽNÉyÝDAJE

145 198A6

64 000.00 226,87

175326,34

A2,82

30127,88

VYDAJE CELKEM

145198,46

64000,00

17532634

82,82

381?7,88

0,00

226,u

0,00

2 000.00

Ehtronický1p{pis-.!o'4'20 i 7

KRAJsKÍ
ÚŘeo

.Jilém I Inp

MoRAVsKosLEZsKý
KRA)
korporátního
řuenía kontro|y
odborpodpory
2s.říjnaI17,70218osbava

5p.m.:
v\/ť,a3ei
Telefon:
Fax:
E-mail:

MSK 46706/2017
KaNl]9,66U2016/Sam
113.1V10
Ing' MaÉinHajduk
595 622709
59s 622282
posh@mskcz

Zpráva
o vrýsledkupřezkoumání hospodařenídobroyolnéhosvazku obcí
Loučka,TCl75LL4z75 za rokzots
Na záldaděpísemné
žádostize dne 29,6, zaffi provedlakonřo|nískupinave s|ožení:
Kontro|nískupina
Ino' Maňin Haíduk

Funkce

kontro|orpověřenýřuením

Pověření č'
39010312016

Identifikační
kaÉa č.
2949

hospodaření
dne 10. 4, 2017 přezkoumání
dobrovolného
svazkuobcík dafu 31' L2. 2016,místem.provedení
přezkoumání
hospodaření
byl obecníúÍad
Zátor,
Kontrolní
Úkon,jímŽby|opřezkoumání
zahájeno:
- doručení
přezkoumání
o zahájení
oznámení
hospodaření
za rok 2016dne 29. 10.2016.
Pos|ední
konkolníúkonpředcházející
vyhotovení
zprávy:
- rekapitulace
provedeného
přezkoumání
se zásfupcidobrovo|ného
wazku obcídne 10.4.2017.
přezkoumání
Zástupadobmvo|ného
svazkuobcípřítomnipři rea|izacidí!čího
hospodaření:
- Ing.SalomeSýkorová,předsedlryně
- LenkaSkřivánková,účetní
Přezkoumáníhospodařenídobrovolného
svazku obcíza rok 2016 bylo provedenov rozsahustanoveném
zákonem č.42ol2IM Sb., o přezkoumávání
hospodařeníúzemních
samosprávnýchcelkůa dobrovolných
předpisů(dá|ejen zákonč'42s|z0o4Sb.) a v návaznostina dílčí
svazkůobcí,ve zněnípozdějších
přezkoumání
hospodaření
vykonané
dne 16. !I. 20L6kontro|ní
skupinouve složení:
- Ing.MaúinHajduk

!. : ,i'j

www.mslccz
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MsK 4678612017

Sp. zn.: KoN/1966U20I6lSam

přezkoumání hospodařenídobrovo|néhosvazku obcí {dáte jen ,5vazek obcť) byto prováděno
Dí|čí
zejménadte nás|edujícícbprávních předpisů,souvisejícíchs činnostíorgánůsvazku obcí:
1.
z,
3.
4.
5'

6'

7,
8'
9.
10.
11'
72,
13'
1a.
15.
16.
!7.

předpisů(dále jen zákon
zákon č,.!28|2oo0 sb., o obcích(obecníůuení),ve zněnípozdějších

č,Lz&lafro}
sb.),

předpisů
zákon č,,z5B|zooo sb., o rozpočtoýchpravidlechúzernních
rozpoftťs,
ve zněnípozdějších
(dá|ejen zákonč,25012000
sb,),
pravid|echa o změně některýchsouvisejících
předpisů
zákon č'.zLBlzgo0 sb.' o rozpočtových
(rozpočtová
pravidla),ve zněnípozdéjšírh
předpisů(dá|ejen zákonč'zL&lzo}osb.),
předpisů(dálejen zákonč'.563/1991sb.)'
zákon č,.563lt991 sb., o účetnictví,
ve zněnípozdéjších
vyh|áška č'.4!o|2oo9 sb., kterou se provádějíněKerá usbnovenízákona č. 563/1991sb.,
jednotlcy(dá|ejen vyhláška
předpisů,pro něKerévybmnéúčetní
o účetnictví,
ve zněnípozdějších
sb.),
č.41012009
předk|ádaných
pro hodnocení
p|nění
vyhláška ísl2o!4 Sb', o způsobu,
termínech
a rozsahuúdajů
státníhorozpočtu,rozpočtůstátníďr fondů,rozpočtůúzemnírdl
samosprávnýchcelků, rozpočtů
dobrovo|n'ých
svazkůobcí a rozpočtů
Regionálníďrrad regionůsoudžnosti(dále jen vyh|áška
č.5lz0L4sb.),
jednotky,kterévedouúčetnictví
podlevyh|ášky
českéúčetní
standardy pro něKerévybranéúčetní
předpisů
(dá|ejen českéúčetní
č.4filzoog Sb.,ve zněnípozdějšírch
standardy),
předpisů(dá|ejen vyhláška
vyh|áškač,'323|zoo2 sb', o rozpočtové
sk|adbě,ve zněnípozdějších
č,32312002
sb.),
předpisů(dá|e jen zákon
zákon č,,t37l2oo6 sb., o veřejnýchzakázkách,ve zněnípozdějších
č.L37l20D6sb.),
zákon č,.L34lzot6 sb.' o zadáváníveřejnýchakázek (dálejen zákonč.134/zD16sb.),
zákon č' 26212006 Sb', zákoník práce, Ve znění pozdě;šíchpředpisů (dále jen zákon
č,262/2oD6
sb'),
zákon č,.8l9lzoLzSb', občanshý
ákoník(dá|ejen zákonč.89|2012sb,),
zákon č,,9ol2oL2 Sb', o obchodních
(zákono obchodnírch
společnostech
a družstvech
korporacích)
(dá|ejen zákonč.90lz012sb.),
vyh|áškač"77al2o1o sb., o inventarizaci
majetkua závazků(dálejen vyh|áška
č,z70paL8 sb,),
vyhláška č.220/2013 sb., o požadavďchna schvalováníúčetních
ávěrek něKenýchvybraných
jednotek(dá|ejen vyh|áš|oč'2z0Íz0t3sb'),
účetních
zákon č,.34oI2oL5 sb.' o alášfurilďrpodmínkáďrúčinnosti
něKeých sm|uv,weřejňovánítěchto
sm|w a o regisbusm|w (zákono registrusmluv){dá|ejen ákon č.340/2015Sb.),
sřanovy syazku obcía da|šívnitřní předpisy.
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Předmětem přezkournáníhospodařeníby|oy sou|adus $ 2 ákonač',42íJl2ao4 Sb.:
.
.
-

p|něnípřÍjmů
a výdajůrozpočtu
včetněpeněžních
operací,ýkajícíchse rozpočtoýchprostředků,
použití
penéžních
finanční
operace/t'ýkající
se fuorbya
fondů,
činnosti
svazkuobcí,
nák|adya výnosypodnikate|ské
peněžní
prosředkůa ťvichzdrojťl,
se sdružených
opemce' tykasicí
z Národníhofondu a s dalšímiprostředky
hospodařenía nak|ádánís prosfedky poskytnuť'ými
zezahmniá poskytnuýmina základěmezinárodních
sm|uv,
kajů, k rozpočtům
obď,
a vypořádánífinančních
\utahůke stářrímurazpo&u,k rozpočtům
vyÚťtování
k jínýmrozpočttlm,
ke sÉtním
fondůma k da|ším
osobám,
nakládánía hospodaření
s majetkemve v|astniďÁ svazkuobcía s majetkemstátu, s nímžhospodaří
srazekobd,
veřejn'ýchzakázek,
zaděyánía uskutečňování
poh|edávek
stav
a nak|ádání
s nimi,
a závazl<ťs
ručení
zazávazkyflzickýcha právnických
osob,
zastavovánímoviých a nemových věcíve prospěctrďetíchosob,
zlizovánívěcnýchbřemenk majetkuwazku obcí,
účefuiictví
vedenéwazkemobcí'

Předmět přezkoumání hospodařeníbyl ověřen z h|ediska:
.
.
-

povinnostísbnovenýchalláštnímíprávnímipředpisy, zejménapředpisy o finančním
dodržování
hospodaření
svazkůobcí,o hospodaření
s jejichmajetkem,o účetnictví
a o odměňování,
prostředlcy
souladuhospodaření
s finančními
ve srovnánís rozpočtem,
jejichpouŽitl
poskytnuté
dodržení
úče|u
dotacenebonávraťné
finanční
ýpomoci a podmínek
věcnéa formálnísprávnosti
dok|adů
o přezkoumávaných
operacích.

A' Výs|edek přezkoumání hospodaření
Při přezkoumání hospodařeníza rok 2o16 nebyty zjištěny chyby a nedostatky"

B. Přijetí a p|něníopatření k nápravě zjištěnýchchyb a nedostatků
B.1 Yzh|edem k tomu, že při přezkoumání lrospodaření za rok 2o15 neby|y aiištěny chyby
a nedostatky, nebý syazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě.
B.2 Vzh|edem ktomu, že při dílčírn
přezkoumání hospodaření provedenémk 30' 9' 2o16 neby|y
zjištěnychyby a nedostatky, neby| syazek obď povinen přijmout opatření k nápravě.

www.msk.cz
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MSK 4670612A17

Sp. zn.: KON/1966U2016/Sam

D|e iaforrnací poslrytnutých ástupci syazku obcí,vpřezkoumávaném období:
.
-

penáníchfondů,
svazekobcíneuskulečni|
opera€' ýkajícíse tvorbya použití
finanční
svazekobcíneúčtoval
o nák|adecha ýnosech podnikate|ské
činnosti,
wazek obcí nehospodaři|s prostředky poslrytnutýmiz Národníhofondu a s dalšímíprostředky
zezahraniáposffiuými na ák|adě meŽnárodních
sm|w,
svazek obcí nevyúčtova|
a nevypořáda|finanční\ztahy ke sťářrímurozpočtu,k rozpočtům
krajů,
k rozpočtům
obd, ksinýmrozpočtům,
ke st.átním
fondůma k da|ším
osobám,
srarek obcíneruň|m závazkyMckych a pÉvniclcých
osob,
svazkuobcínebý z;iffienásbvním právem,
majetekve v|astnictyí
majetekve v|astnictví
svazkuobcíneby|zafllen věcnýmbřemenem.

C, Závér
c'1 Při přezkournáníhospodařeníd|e 5 2 a S 3 zákona č'.42olzoo4Sb.z a rok 2o16
.

nebyly d|e $ 1o odst. 3 písm.a) zjištěny chyby a nedostat*y.

C'2 ldentifikace rizik vyp|ývajícíchze zjištěníuvďenýeh ve zprávě
l

při přezkoumání hospodaření za rok 2o16 neby|a zjištěna rizika, která by mohla mít
negativnídopad na hospodařenísvazku obcív budoucnosti.

C'3 Podí|ypoh|edáve|j závazkťla zastavenéhomajetku
.
.
.

podílpohledávek na rozpočtusvazku obcí
(ce|ková hodnota d|ouhodobýchpohledávek čini|aKčo,oo)
podí|závazkťl na rozpočtu svazku obcí
(ce|ková hodnota d|ouhodobých závazk&řini|a Kčo,oo)
podí|zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí

tL,57 olo
L7,35 olo
9,oo olo

D' Upozornění
V souvis|ostí
se změnaminěkteýchprávnírďr
předpisů
upozoňujemena:
- . změnu zákona č' 25o/2Ds0 Sb., o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů,účínnost
od 21. 2" zo77 (zveřejňování
střednědobého
opatřenía závěrďného
ýhlďu, rozpočtu,rozpočtových
účfu
a správníde|i|dy),
- novy zákon í 23|2817 Sb., o praúdleďr rozpočtové
odpovědnostÍ,účinnost od 2í., 2. 2ot7,
vffimka $ 17 odsL 3 nabývá úřinnosti 1.1' 2018'
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přezkoumáníhospodaření
V této zprávě jsou zapracoványvýsledkyuvedenév ápisu o ýsledku dílčího
přezkoumání
dí|čího
hospodaření
syazkuobcí'
i výs|edkykonečného
jinýchkonťo|ních
da|ší
konřo|nífiiš?Ění
Zápisnevy|učuje
orgánů.
Všechnyzapůjčené
dokurnentyfuly svazkuobcívráceny.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření a konečnýmzněním zpráuy se sÚává v případě' že svazek obcí nevyužije
možnostipodat písemnéshnoyisko d|e s 6 odst' 1 písm' d) zákona č',42ol2oo4sb,
Sbnovisko se doručuje kontro|ororri pověřenému íízerúrnpřezkoumání'

Zástupa slazla: obcí proh|ašují,
Že poskyt|ípravdivéa úp|néinformace o předměh: přezkoumání
vztahujících
se k němu'
a o okolngstech
Zpracsvánoa pr$ednánodne 10.4.zafi
Ing. Martin Hajduk,

podepsánouznávanýme|ektronic|cým
podpisem

konřolor oověřenýřízením

Seznam před|oženýchdokumentů:
- rozpočtové
opatřeníč'2l20t6,
- rozpočtové
opatřeníč',uz}t6,
- rozpočtovývýh|ed
na období2D76-2a2o,
- rozpočet
na rok 2016,písemnosti
dok|ádajíď
zveřejnění
návrhurozpočtu,
- ávěre&lý účet
za rok 2015,písemrrostí
dok|ádající
zveřejněnínávrhuzávěrečného
účtua před|ožení
jeho
po
ávěrečného
účtu
schva|ení
valnouhromadouzastupitelsfuům
členských
obcí,
- písernnosti
k inventarizaci
majetkuazávazkťlk3l. 12,20!6,
- vy|ezpřílohak 30. 9. 2016,
. ýkaz pří|oha
k37. 12,2D!6,
- ýkazrozuahak 31. 12' 2016,
- W?azroanahak 30. 9. 2016,
- účeř|í
_ r.16-801-00047za období08-12l2oL6(banka),
dok|adyč.16-801-00027
- účeřlídok|ady č. 16.001-00001- č. 16-001-00006(fakfury přijaté) a č. 16-801-00001
-č. 16-801{0026(banka)za období01-o7/20t6,
p|nění
rozpočtu
Fin 2-12Mk 30. 9. 2016,
ýl<azprohodnocení
- vykazpro hodnocení
p|nění
rozpočh:
Fin 2-12Mk3!. t2.2016,
- ýkazzisku a zŤláti'k3D.9.2s!6,
- vykazziskua.ftáý k3L. 12..zot6,
- usnesení
- rozpočtové
w|néhromadyze dne !6' 12.2016(č.931121116
opatřeníč,zlllLs),
: usnes€ní va|néhromadyze dne.18. 12' 2CI15(č. s5ll2l0t5 - rozpofut na rok zD16), ze dne
70, 6. 2s16 ič. 90/06/016- zavérďaýúčet
za rok 2015 a rjčetní
závěka k 31. 12. 2015)a ze dne
- rozpoftové
29.B. 2016{č,9z/08to76
opaďeňíč,ttz0]:6).
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Dobrovo1ný
svazek
obcí
zátott01,793 16 Zátor

,z

oznámení

o konáníVo|néhromody
Dobrovo|ného
svgzkuobcí Loučko
Termínkonóní: 20. červng 2017v 1ó.00hod
mísÍokonóní: v só|e kutÍurního
domu kótor
ProgrqrniednÉEl.
1) zohójení
2) rozpočlovéopolření
3} zóvěrečný účeÍ
za r. 2016
4) iléelnízóvěrkq zg rok2016
5) zpróva oudiřorg
7) invenlorízocemojeÍkuk3t. 12,2o1ó
8) diskuze
9) závér
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|ng.So|omeš'ptorovó
předsedlqrněsvozku

Evidenční
písemnosti:
čís|o
Vyvěšenodne:
Sňatodne:

V ZÓŤoru
dne: 2ó. a5.2017

Za správnost:
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